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Abstract 

 Thermal dilatation of ceramic material is a basic parameter for glaze selection, which 
increases the useful properties of ware as well as aesthetic appearance. It is important that the thermal 
expansion coefficient (TEC) of biscuit be the same or nearly the same as the TEC of glaze in the 
interval from the temperature of glaze melting on biscuit down the room temperature. If this condition 
is not kept the cracks on the biscuit glaze would appear either during cooling or shortly after firing. 
Sometimes, the cracks may appear after a long time after firing - weeks or even years later. Especially 
whiteware is susceptible to forming hair cracks. The volume increase of biscuit due to water absorption 
from the ambiance is the primary cause of formation of these hair-cracks.  

 This article presents the results of TEC measurements of the porous ceramic bodies for four 
kinds of biscuit. In addition, the biscuit volume growth is evaluated as the increase in size of biscuit. 
Dilatometry was used to measure the dimensions of biscuit up to the temperature of 575°C. The 
samples were measured after autoclave treatment during which they were exposed to water vapour of 
143 kPa for 15 hours. 

 TEC of fired bodies from the slip-cast and the plastic mass (N) are about 80.10-7 K-1 and 
these are about 20.10-7 K-1 higher than with coarse and fine grained plastic masses (H and J). These or 
similar values of TEC are obligatory also for glaze which are going to be deposited on the biscuit 
surface. 

 The biscuit from the coarse- and fine-grained plastic masses (H and J) show two times higher 
moisture expansion than the slip-cast and the plastic ceramic mass (N). These values indicate the 
danger of early formation of hair cracks on the glaze. In case of bodies prepared from the slip-cast and 
the plastic ceramic mass (N) - the probability of cracks forming due to the humidity will be 
considerably smaller and also the time elapsed before the first crack appears will be longer. 
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Abstrakt 

 Teplotná rozťažnosť keramického črepu je základným parametrom pre výber vhodnej glazúry 
pre črep, ktorá rovnako zvyšuje úžitkové vlastnosti výrobku, ako zlepšuje jeho esteticky vzhľad. 
Dôležité je, aby koeficient teplotnej rozťažnosti črepu bol od teploty nasadenia glazúry až po 20°C 
zhodný - blízky KTR glazúry. Ak nie je dosiahnutý súlad medzi KTR črepu a glazúry, glazúra na črepe 
praská už pri chladení a bezprostredne po výpale. Niekedy sa trhliny v glazúre, obzvlášť na pórovine, 
objavujú až po niekoľkých týždňoch, ba aj rokoch. Ide o harrissové - vlasové trhliny. Vývoj trhlín je 
dôsledok objemového nárastom črepu, ktorý je prejavom adsorpcie vzdušnej vlhkosti niektorých 
zložiek črepu. 

 Práca uvádza výsledky meraní teplotnej rozťažnosti (dilatácie) póroviny, 4 typov črepov, a 
hodnotí ich aj vo vzťahu k objemovej stálosti. Nárast rozmeru črepu vplyvom vlhkosti sa stanovil 
meraním dilatácie vzoriek do teplôt 575°C, ktoré boli pred meraním vystavené 15 hod. v atmosfére 
vodnej pary pri tlaku PH2O= 143 kPa.  

 KTR liatej- a plastickej hmoty - N sa pohybuje okolo 80.10-7K-1 a je cca o 20 10-7K-1 vyšší 
ako u plastickej hrubozrnnej - H a jemnozrnnej - J hmoty. Hodnoty vymedzujú vhodnosť črepu pre 
jednotlivé glazúry. 

 Črepy z plastickej hrubozrnnej hmoty H a jemnozrnnej J vykazujú dvojnásobne vyššie 
hodnoty vlhkostných objemových zmien ako črepy liatej a plastickej hmoty N. Vysoké hodnoty 
vlhkostného nárastu stanovené u hrubozrnnej hmoty H a jemnozrnnej J upozorňujú na nebezpečie 
skorého vzniku vlasových trhlín v glazúre, tzv. Harrissu. V prípade črepu z hmoty liatej a plastickej N 
je pravdepodobnosť vzniku trhlín v glazúre, následkom vlhkostného nárastu črepu, podstatne menšia a 
doba, kedy sa trhliny objavia, bude dlhšia. 
 

 
 

 

Úvod 

 Vybrať vhodnú glazúru pre črep si vyžaduje poznať, tak základné charakteristiky glazúr 
(zloženie, taviteľnosť, teplotu výpalu, Tg -teplota transformácie skla, KTR) ako črepu (zloženie, 
procesy pri výpale, teplotu výpalu a KTR). U póroviny nie je zanedbateľná ani informácia o 
vlhkostnom náraste črepu.  

 Koeficient teplotnej rozťažnosti (KTR) je charakteristickou látkovou konštantou. V prípade 
polykryštalických materiálov, ku ktorým sa radí i keramika, je KTR predovšetkým funkciou zloženia 
(zastúpenia fáz). Granulometria nemá u reálnych keramických materiálov významný vplyv na 
dilatáciu. Aj v prípade glazúr (skiel) je KTR additívnou veličinou. Z chemického zloženia glazúr sa 
vypočíta približná hodnota KTR glazúry podľa vzťahu 1  
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kde α - koeficient teplotnej rozťažnosti [K-1], β - koeficient objemovej rozťažnosti [K-1] , w - 
hmotnostné zastúpenie jednotlivých zložiek - oxidov [hm%], βx - faktor -konštanta koeficientov 

teplotnej rozťažnosti zložiek [K-1] [1,2].  

 V keramike patrí informácia o dilatácii materiálu medzi kľúčové. V prípade glazovaných 
výrobkov je dôležitý súlad medzi dilatačným správaním sa črepu a glazúry v rozsahu teplôt od teploty 
transformácie skla (Tg) po 20°C, preto aby v glazúre nevznikali vady - trhliny. Zhoda dĺžkovej 
teplotnej rozťažnosti medzi glazúrou a črepom je jednou z podmienok, aby v glazúre pri chladení pri 
výpale nevzniklo ťahové napätie, resp. nežiaduco vysoké tlakové napätie. Pre rozťažnosť črepu a 



glazúry má platiť αčrep- αglazúra ≤ 50 až 10.10-7K-1, tzn, glazúra má byť pod slabým tlakovým 
predpätím [3]. Prekročenie únosnej hodnoty pevnosti tenkej vrstvy glazúry v tlaku alebo v ťahu, vedie 
k praskaniu glazúr už počas chladenia a bezprostredne po výpale glazúry.  

 Taktiež náhle ochladenie, respektíve nerovnomerné ochladenia a ohrev povrchu glazúry a 
črepu môže viesť k popraskaniu glazúry. Napätie v glazúre sa tým uvoľňuje. 

 Rozloženie tlakových polí v glazúre sa môže meniť počas skladovania a užívania keramických 
výrobkov. Vypálený keramický črep veľmi rýchlo adsorbuje na povrch molekuly vody. Výsledkom 
interakcie je "vlhkostný nárast" črepu. Táto voda sa dá odstrániť len vyžíhaním na teplotu cca 400°C. V 
extrémne vlhkých podmienkach a pri opakovanom ohreve a chladení sa pri užívaní glazovaných 
výrobkov z póroviny aj v časovo dlhom období objavujú v glazúre trhliny. Nadmerná schopnosť 
"napučiavania" črepu mení, postupne zvyšuje rozloženie ťahového napätie v glazúre, ktoré sa uvoľňuje 
praskaním glazúry prejavujúcim sa vznikom dlhých vlasových trhlín. Vlasové trhlinky sa objavujú v 
priebehu používania postupne, aj po niekoľkých rokoch.  

 Účelom práce je posúdiť dilatáciu a vlhkostný nárast konkrétnych pórovin. Pretože hmoty sú 
určené pre výrobu glazovaných výrobkov dvojžiarom, výsledky sú diskutované vo vzťahu ku glazúram 
- vzniku napätí v glazúrach.  
 

 
 

 

Experimentálna časť 

 Koeficient teplotnej dĺžkovej rozťažnosti sa meral na telieskach pripravených z 4 črepov z 
hmôt (Tab.1):  

plastickej hrubozrnnej hmoty relatívnej vlhkosti 18,5-19,5 hm% pripravenej z drolenky, ktorej 
súčasťou sú slovenské íly a ľahčený šamot max. zrna 2 mm,  

plastickej jemnozrnnej hmoty o relatívnej vlhkosti 20,5-21,5 hm% pripravovanej mletím drolenky 
na granulometriu pod 4 hm% pod 0,09mm, 

bielo páliacej sa liacej hmote - pripravenej z granulátu GW/K-10/SK a z ostriva nízkonasiakavého 
šamotu rozrobených s vodou v pomere 48 : 32 : 20,  

bielo páliacej sa plastickej hmoty KMO 4005 SG, ktorá je ostrená 40 hm% šamotom 
granulometrie do 0,5 mm, relatívna vlhkosť hmoty je 15-16,5 hm% .  

 Z plastických hmôt sa výrobky strojovo lisovali do sadrových foriem, z liacej hmoty sa 
odlievali do sadrových foriem. Po vysušení a prežahovom výpale výliskov v prevádzkovej 
vozokomorovej peci VULCANO Form Ficola, FRITELLI FICOLA s.n.c. Deruta, (Taliansko) boli pre 
meranie dilatácie hmoty z črepov vyrezané na diamantovej píle trámčeky veľkosti 50 x 5 x 8 mm. 
Doba výpalu prežahu bola cca 24 hodín, doba zotrvania pri maximálnej teplote 1030°C bola 1,5 hod.. 

 

 
Table 1 Basic characteristics of tested biscuits 

 

 

 

 

 Polovica vzoriek sa pred meraním teplotnej dĺžkovej rozťažnosti vysušila na konštantnú 
hmotnosť (t=105°C). Druhá polovica sa podrobila autoklávovej skúške za podmienok - pvodnej pary 
143 kPa, t  110°C, t  15 hod., a po autoklávovom teste, po ochladení boli vzorky bezprostredne merané [1].  

 Dĺžková teplotná rozťažnosť sa merala na dilatometri typ E 402 firmy Netzsch (Nemecko). 
Dilatácia črepov sa merala do teploty 1060°C a u vzoriek z autoklávovej skúšky len do teploty 575°C. 



Režim ohrevu a chladenia (2°C/ min.) simuloval priebeh chladnutia výrobkov v prevádzke pri hladkom 
výpale. Z dilatačných kriviek sa vyhodnotili podľa vzťahu (2) stredné koeficienty dĺžkové rozťažnosti 
jednotlivých vzoriek  
 

 

  ,     (2) 
 

 

kde   [K-1] - stredný koeficient dĺžkovej teplotnej rozťažnosti pre sledovaný teplotný interval, l0 - 
dĺžka pri teplote t0 [µm], l - dĺžka pri teplote t [µm], t - teplota [°C] a t0 - počiatočná teplota [°C][1].  

   

  

Výsledky a diskusia 

Teplotná dĺžková rozťažnosť črepu 4 typov pórovinových hmôt

 Dilatačné krivky ohrevu a chladenia hmôt sú uvedené na obr.1. Dilatačné záznamy režimu 
chladenia sú prepočítané z ohľadom na zmraštenie telieska spekaním.  

 Z grafu je evidentné, že liata a plastická hmota N sú z hľadiska dilatačného správania sa pri 
ohreve a ochladzovaní identické. Reprodukovateľnosť výsledkov merania bola overená opakovaným 
meraním črepu. Priebeh kriviek prvého a opakovaného merania sú zhodné.  

 V porovnaní s hrubozrnnou H a jemnozrnnou J hmotou vykazujú nemecké hmoty N do 
teploty 550°C výrazne vyššiu hodnotu teplotnej dĺžkovej rozťažnosti.  
 

 

 

 
Fig.1 Dilatation curves of the biscuits fine grained  J, course grained  H and; of plastic and cast masses N 

(�, ◊, o) - heating and ( , ♦, •) - cooling at a rate of 2°C/min; --- repeated measurement; (Note: cooling 
dilatation curves are re-calculated with respect to sintering shrinkage of samples.) 

 Zaznamenaný rozdiel medzi krivkami rozťažnosti pri ohreve a ochladzovaní hmôt môže byť 
spôsobený časovou náročnosťou transformačných dejov. Objemové zmeny, ktoré sprevádzajú 
displacívne premeny β- ↔ α-kremeň pri teplote 573°C a rekonštrukčné premeny α-kremeň → α-tridymit (870°C), sú na 
záznamoch evidentné. Pri vyšších teplotách pokračujú pri prežahu započaté tuhofázové chemické reakcie a proces spekania. 
Pokles ∆l/lo nad teplotou 1000°C naznačuje, že črep aj po prežahu ešte speká. To znamená, že pri hladkom výpale nad 1000°C 
pokračujúci proces spekania mierne pozmení vlastnosti črepu, napr. nasiakavosť, pevnosť, vlhkostný nárast a iné. Mieru spekania 
hmoty charakterizuje na krivkách ohrevu pokles dĺžky telieska s rastúcou teplotou. Spekanie je významnejšie u hmoty H a J ako 
u nemeckých hmôt N. Mierne nižšie hodnoty dilatácie hrubozrnnej H hmoty pri ohreve v porovnaní s jemnozrnnou J (hmoty sú 
rovnakého zloženia) sú pravdepodobne spôsobené práve rozdielnou granulometriou a nižším stupňom prereágovania 
jednotlivých zložiek hrubozrnnej hmoty. 

 V teplotnom intervale 600 - 900°C nie je medzi krivkami chladenia a ohrevu podstatnejší 
rozdiel. Rozdiel v dilatácií materiálu pri ohreve a chladení mimo tento teplotný rozsah (obr.1) môže 
byť z časti spôsobený zmenou režimu z ohrevu na chladenie, ale i vplyvom vlhkostného nárastu 
vzoriek, napriek tomu, že tieto vzorky boli pred meraním vysušené pri teplote 105°C. 

 Hydratácia póroviny sa prejavuje merateľnými objemovými zmenami črepu. Sklon  pórovín k 
vlhkostnému nárastu sa zistil po autoklávovom teste meraním dilatácie do teplôt max. 575°C. 
Podmienky testu ppara. τhod  200, zaručujú dosiahnutie min. 90 % vlhkostný nárast vzorky črepu z 
celkovej možnej rozmerovej zmeny. 

 Rozpätie medzi východiskovými a cieľovými bodmi na záznamoch obr. 2 udáva mieru 
objemového nárastu testovanej póroviny a charakterizuje schopnosť črepu interreagovať so vzdušnou 
vlhkosťou. Objemový nárast býva najväčší v prvých dňoch po výpale hmoty. Samozrejme, že závisí od 
vlhkosti prostredia. 



 Zmiernený nárast dilatácie materiálu s teplotou v rozsahu teplôt 20 - 180°C a zastavenie 
nárastu v rozsahu teplôt 180 - 325°C je spôsobený postupným uvoľňovaním vody sorbovanej na 
povrch jednotlivých častíc. Ide o reverzibilný dej.  

 Diferencie rozmeru vzoriek pred a po ohreve na teplotu 575°C (merané na dilatometri) sú 
uvedené spolu s úbytkami hmotnosti v tab.2. Je zaujímavé, že rozdiely v úbytku hmotnosti v rámci 
rovnakých vzoriek sa neprejavili na zmena rozmeru. Pravdepodobne dochádza po autoklávovom teste 
pri chladnutí vzorky ku kondenzáciu vodnej pary v otvorených kapilárnych póroch. 

 Objemový nárast je u črepov z hmôt plastickej jemnej J a hrubozrnnej H je 2-krát väčší ako u 
liatej a plastickej hmoty N. Tzn., že po aplikovaní glazúry s optimálnym KTR vo vzťahu ku črepu, 
bude glazúra na črepoch z hmôt H a J časom praskať, pravdepodobnosť vzniku Harrissových trhlín je 
podstatne väčšia ako u črepu z liatej a plastickej N hmoty a vlasové trhliny sa objavia už po krátkej 
dobe od výpalu. 

 Výber vhodných glazúr pre aplikáciu na črep vychádza z technologických a kvalitatívnych 
požiadaviek. K najdôležitejším parametrom patrí zhoda KTR črepu a glazúry. Tabuľka 3 uvádza 
stredné hodnoty koeficientov teplotnej rozťažnosti testovaných pórovín vyhodnotené zo záznamov 
chladiacich kriviek dilatačných meraní. Je evidentné že dilatácia črepu nie je v rozsahu teplôt 20 - 
600°C plne lineárna. 

 

 
Fig.2 Dilatation curves of the biscuit after autoclave treatment  - - - - - fine grained J and course grained mass 

H,____ plastic and cast masses N; (�, ◊,o) - heating and ( , ♦, •) - cooling at a rate of 5°C/min; 

 

 
 

 
Table 2  Effect of humidity on the size changes of the biscuits; simulation by autoclave treatment 

 

 
 

 
 

 
 Table 3  Coefficient of the linear thermal expansion of ceramic biscuits taken from the cooling curves  

 

 
 

 
 

 

 Pre liatu a plastickú hmotu N sú vhodné glazúry s KTR(20-560) okolo 75. 10-7 K-1 a pre 

hmoty H a J glazúry 55-50.10-7 K-1. U hmoty H a J je nutné prihliadať na mieru postupného 
vlhkostného nárastu vplyvom prostredia. Je veľmi pravdepodobné, že v glazúrach následkom 
vlhkostného nárastu vzrastie ťahové napätie a v glazúre sa vytvoria Harrissové trhliny.  
 

 
 

 



Záver 

 Stredný koeficient teplotnej rozťažnosti KTR(20-600°C) črepov z plastickej a liatej hmoty N 

je cca 80.10-7 K-1 a plastickej hrubozrnnej H a jemnozrnnej J hmoty je 55-60.10-7 K-1. Pri používaní 
vo vlhkom prostredí možno očakávať u hmôt objemový nárast, u hmôt N o + 0,05 % a hmôt H a J až o 
+ 0,1 %. V prípade glazovaného výrobku, to vyvolá vznik a postupný vzrast pnutia v medzivrstve črep 
- glazúra a v glazúre bude rásť ťahového napätia. Po čase sa určite vytvoria v glazúrach na črepe z 
hmoty H a J vlasové trhliny. 

 Výsledky ukazujú, že by bolo vhodné upraviť zloženie, resp. režim výpalu prežahu plastickej 
hrubozrnnej H a jemnozrnnej J hmoty s cieľom zvýšiť KTR, znížiť hydratačnú schopnosť pálenej 
hmoty a tým  potlačiť vlhkostný nárast črepu.  
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